
 
 

PROTOKOLL 
STYREMØTE 14. NOVEMBER, TROMSØ 

 
 

Styret var fulltallig 
 
Fra administrasjonen møtte Marit Eskeland og Thomas Baardseng. Bjørn Hesthamar møtte 
under sak 54/01. 
 
Det ble fra administrasjonen sin side beklaget at sakene kom sent, og at enkelte saker ble 
utsendt svært sent. Dette ble bemerket fra styrets side. Samtidig ble det understreket at man i 
en overgangsperiode ut dette året måtte innfinne seg med at dette kunne skje, gitt den hyppige 
styremøtevirksomheten, og de mange sakene som må behandles. 
 
Sak 50/01: Godkjenning av protokoll fra styremøte 29.10 
 
Innstilling til vedtak: 

Protokoll fra styremøte 29.10 godkjennes.  
 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Sak 51/01 Orienteringer 
 
Det ble gitt orienteringer om aktuelle saker siden sist. Styreleder og administrerende direktør 
har vært på Svalbard, hvor fremtidig organisatorisk tilknytning for Longyearbyen sykehus ble 
diskutert. Dette vil bli fremmet som egen sak på neste styremøte. 
 
Det ble gitt en orientering om prosessene med å tilsette direktører for helseforetakene. Det er 
generelt sett ganske få søkere. Stillingen som direktør for Helse Finnmark er lyst ut på nytt, 
med søknadsfrist 22.11. De som har søkt har blitt bedt om å opprettholde søknadene. 
 
Daniel Haga orienterte om sitt møte med Helsetilsynet. Haga møtte på vegne av Helse Nord. 
 
Det ble kort orientert om at Helse Nord RHF får oppgaver knyttet til kjøp av flyoperative 
tjenester knyttet til luftambulansen fra 1.4.2002.  
 
Gerd Kristiansen tok opp hvorvidt det var mulig å legge inn krav i forhold til 
pensjonsordninger og lønnsvilkår for ansatte i kravspesifikasjoner ved anbud vedrørende 
ambulansetjenester. 
 
Fra enkelte arbeidsgivere har det blitt sagt at ansattes representanter i helseforetakene må 
belage seg på å arbeide i styret med permisjon uten lønn fra arbeidsgiver. Regionkoordinator 
sjekker opp hvorvidt dette kan gjøres, eller om samme praksis gjelder som for representantene 
fra ansatte i det regionale foretaket. 
 
Det ble gitt en orientering om oppslag i media angående reaksjon på strenge formalkrav til 
kompetanse for søkerne til Helse Nord RHF. Det er blitt reagert på dette i Finnmark. 



 
Det ble kort orientert om kommende møte på Gardermoen for å velge revisor. Barlindhaug 
representerer styret. 
 
Helseministeren har et ønske om et presseseminar om sykehusreformen den 27. november. 
Departementet vil ta kontakt med tanke på eventuell deltagelse. 
 
 
Sak 52/01 Delegering av fullmakt til å signere avtaler 
 
Innstilling til vedtak: 

Administrerende direktør i Helse Nord RHF gis fullmakt til å signere avtaler om 
tjenesteleveranser og personellassistanse m.m. 
 

Innstilling enstemmig vedtatt 
 
 
Sak 53/01 Direktøransettelser i regionale helseforetak 
 
Saken ble diskutert godt i styret. Diskusjonen tok utgangspunkt i saksframlegget og 
administrerende direktørs redegjørelse for styret. 
 
Innstilling til vedtak: 

1:  Jann-Georg Falch tilbys stilling som assisterende økonomidirektør. 
2:  Funksjonen som økonomidirektør innehas av innleid økonomikonsulent i inntil 6 
mnd. 
3:  Trine Magnus tilbys stilling som fagdirektør. 
4:  Anita Eriksen tilbys stilling som organisasjonsdirektør. 
5:  Finn Henry Hansen tilbys stilling som strategi- og prosjektdirektør. 
6:  Administrerende direktør sluttforhandler lønns- og arbeidsvilkår 

 
Innstillingens punkt 1-4 enstemmig vedtatt 
 
Innstillingens punkt 5 vedtatt mot stemmene til styremedlemmene Utstrand og Kristiansen 
 Følgende protokolltilførsel fra representantene Utstrand og Kristiansen ble tatt inn: 

”Bakgrunn for å stemme imot innstillingen til strategi- og prosjektdirektørstillingen er 
at stillingen ikke er lyst ut verken internt i fylkeskommunene eller eksternt.” 

 
Innstillingens punkt 6 enstemmig vedtatt 
 
 
Sak 54/01 Foreløpig budsjettorientering 
 
Fungerende økonomidirektør Bjørn Hesthamar redegjorde for arbeidet med budsjettet så 
langt. Det planlegges fortsatt ut fra at en foreløpig fordeling av budsjettrammer skal gjøres på 
styremøtet 18. desember. 
 
Det er lagt til grunn svært strenge forutsetninger fra administrasjonen i budsjettarbeidet. Gitt 
disse forutsetningene, og med reservasjon for en ikke ubetydelig usikkerhet, kan det bli mulig 
å gi helseforetakene realistiske budsjetter for år 2002. 



 
Innstilling til vedtak: 

Styret for Helse Nord RHF tar den forelagte saken til orientering. 
 
Innstilling enstemmig vedtatt 
 
 
Sak 55/01 Vedtekter for de lokale helseforetak (ferdigstilles 26/11) 
 
På grunn av overskridelse av tidsrammen for møtet ble ikke denne saken diskutert av styret. 
Saken er imidlertid kjent. Det legges opp til en endelig diskusjon og avgjørelse i styremøtet 
26. november. 
 
Innstilling til vedtak: 

1. Styret viser til saksutredningen. 
2. Endelig forslag til vedtekter for helseforetakene framlegges til neste styremøte. 

 
Innstilling trukket. 
 
 
Sak 56/01 Forholdet mellom direktør i helseforetak og institusjonsleder – problemnotat 
 
Det var i styreutsendelsen lagt fram et notat som redegjorde for forholdet mellom direktør i 
helseforetak og institusjonsledere. Dette dannet grunnlag for styrets diskusjon. Med noen 
endringer og et tillegg angående relasjonen mellom direktør i helseforetak og administrerende 
direktør i regionalt helseforetak, ble man enig om å sende notatet videre til helseforetakene. 
 
Innstilling til vedtak: 

Styret for RHF tar saken til orientering 
 
Endret innstilling: 

1. Styret for RHF tar saken til orientering 
2. Notatet sendes helseforetakene 
 

Endret innstilling enstemmig vedtatt 
 
 
Sak 57/01 Nestledere ved foretaket RiTø og foretaket NSS-Lofoten 
 
Innstilling til vedtak: 

1. Som nestleder til foretaket RiTø utpekes Wenche Poppe 
2. Som nestleder til foretaket NSS-Lofoten utpekes Ing Lill Pavall 
 

Innstilling enstemmig vedtatt 
 
 
Sak 58/01 Eventuelt 
 
Aud Lillian Utstrand tok opp sitt engasjement som fylkestillitsvalgt for sykepleierforbundet i 
Finnmark og styremedlem i Helse Nord RHF. Hun var blitt fortalt at hvis hun sa fra seg 



førstnevnte verv, måtte hun også si fra seg vervet i Helse Nord RHF. Det ble bemerket at hun 
ikke deltar på vegne av andre enn de ansatte i Helse Nord RHF. Hennes styreverv må derfor 
ses uavhengig av hennes verv som fylkestillitsvalgt. 
 
Det ble etterlyst en sak om forholdet mellom barnevern og barne- og ungdomspsykiatri i 
Troms. Administrasjonen vil legge en fram en slik før årskiftet. 

 
 

 
Neste møte avholdes 26.11 i Bodø. 
 
 
For administrasjonen 
 
 
Thomas N. Baardseng  
regionkoordinator 
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